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שלוםרב,


לאחרונהפורסמההוראתשעהמעודכנתהמפרטתאתהתנאיםהמאפשריםהימנעות

.)רצ"ב(BLSמביצועהחייאהע"יצוות


להלןמספרדגשיםחשוביםלהוראתשעהזו:


לקבלאישורמהרופאבמוקדהרפואיבכלמקרהבומבקשאישהצוותלהימנעביצועחובה .א
 פעולותהחייאה.

250-3430315אובחיוגמלאVPN-2345מספרהטלפוןלמוקדהרפואי:


**לתשומתלבכם,השיחותהמתקבלותבמוקדמוקלטות**


בעתקבלתהאישורמהרופאבמוקדהרפואימתקבלמספראישוראשריישלחלמכשירהביפרשל .ב
 אישהצוות.

לוודאקבלתהודעהלביפרתוךמספרדקותמרגעקבלתהאישור.במידהולאהתקבלהיש .4
 הודעהישלחזורלמוקדהרפואי.

שיוןשלהרופאיבהודעההמתקבלתבביפריופיעמספרהאישורשקיבלתםוכןמספרהר .0
 המאשרושמו.

כמספרהאישור!!בטעותהרופאשימולבלאלהתבלבלולכתובאתמספרהרישיוןשל


 :עלהפרטיםהבאיםבדו"חהרפואי,ישלהקפידהקפדהיתרהבעתהרישום .ג

שלהממצאיםבזירתהאירועאשרבגינםיםוללאפרשנותעובדתיים,יקיעודמדורישוםות .4
 הוחלטעלהימנעותמביצועפעולותההחייאה.

רישוםשםהרופאהמאשרומספרהאישורשהתקבלמהמוקדהרפואי .0

התקבלאישורעלהימנעותמביצועפעולותכברהנמצאבדרכולזירתאירועבהALS:רכבמוקד .ד

 יועברלנסיעהרגילה.שבמקום,BLSע"יצוותהחייאה

ע"מיקבלאישורנוסףמהמוקדהרפואי:למעןהסרספק,פאראמדיקהמגיעלמקום ALSצוות .ה

הינובעבוראיביצועפעולותההחייאהBLSלהכריזעלמותושלהמטופל.האישורהניתןלצוותה
 אךלאבעבורהכרזתהמוות.
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  אג� רפואה
  תשע"ד, ניס� 'בכ 
  14,אפריל 22 

  

  אל:

  רשימת תפוצה

  

  
  .BLSהימנעות מביצוע פעולות החייאה ע"י צוותי הנדו : 

  
  

  כללי

  

1. ) ) מהווה את אחד ממצבי OHCAדו� לב ונשימה מחו� לכותלי ביה"ח 

המענה  –לרוב  .EMSהחירו� הרפואיי� אליה� נדרשי� לתת מענה צוותי 

הנית� למצב חירו� זה נעשה בכפו% לפרוטוקול מובנה, הנגזר מהנחיות 

 בינלאומיות מקובלות.

( 5אחת ל  .2 ) קווי� AHAשני� מפרס� איגוד הקרדיולוגי� האמריקאי 

זה. כחלק   �מנחי� מפורטי� למענה הרפואי שמומל� לתת במצב חרו

ל"אי התחלת ביצוע פעולות ישנה התייחסות מפורטת בפרסומי�,  מובנה

ע"י צוותי  וכ� ל"הפסקת ביצוע פעולות החייאה"  בעלי  EMSהחייאה" 

 רמות הכשרה שונות.

ע  ALSלצוותי  מפורט ד"א קיי� מזה שני� פרוטוקולבמ .3 ל"אי בנוג

פעולות החייאה". פרוטוקול זה אומ� ע"י משהב"ר  ביצוע/הפסקת

צוותי  –יחד ע� זאת  והמועצות הלאומיות. אי� פרוטוקול דומה עבור 

BLS. 

4.  � ו, אשר עוסקת בנושא שבנדו�, הינה תולדה של שילוב בי הוראת שעה ז

י וועדת  – , מחדAHAהקווי� המנחי� שפורסמו ע"י  והמלצות שעלו בדיונ

  הרפואה של מד"א, מאיד(.
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  BLS  לצוות פרוטוקול 

  באירועי� של דו� לב ונשימה  הנחיות להימנעות מביצוע החייאה

  בית החולי�.כותלי מחו" ל

  
י� להתחיל בביצוע פעולות החייאה במצבי� בה� להערכת איש הצוות א:  בטיחות .1

האירוע נשקפת סכנה למטופל או לצוות. במקרי� אלו יש לוודא הרחקת הבכיר בזירת 

 המטופל לאזור בטוח טר� תחילת ביצוע פעולות החייאה.

 פעולותבביצוע תחיל להלא רשאי ש BLSיש צוות  א: החייאהפעולות הימנעות מביצוע  .2

ניתוק ניתוק הראש, , כגו� : מוות וודאיל �סימני נמצאובו  החייאה בשטח בכל מקרה

(קרי  מפושט קישיו� איברי� ,מפושטדפורמציה קשה של הגו, התפחמות, ריקבו� האג�, 

 מפושטי� ו/או כתמי מוות הגפיי�) 4חוסר יכולת לכופ%/ליישר מפרקי� גדולי� ב  –

אזורי הגו% המצויי� במגע ע� המשטח עליו מונח  כלכחלו� מפושט על פני  –(קרי 

 .רצ"ב תמונות להמחשה). המטופל

ישקול הימנעות מביצוע פעולות החייאה במטופל  BLSאיש צוות :  התנגדות המשפחה .3

שבזירת האירוע נמצאי� קרובי משפחה מדרגה ראשונה כללא דופק וללא נשימה, 

 �מונעי� מהצוות גישה אל המטופל  –(קרי  לביצוע פעולות החייאה אקטיביתהמתנגדי

בהתייעצות ע� המוקד הרפואי יישקל הצור(  .או מתנגדי� נחרצות לפעולות ההחייאה)

 .קרובי המשפחה אי  להתעמת ע� –בהזמנת משטרה לזירת האירוע. בכל מקרה 

בילוד שנולד  לאחר הלידה, מיד יימנע מביצוע פעולות החייאה BLSאיש צוות :  הפלה .4

 .(ע"פ דיווח של היולדת) שבועות 20קט� מ  �ההיריו, כאשר גיל ללא דופק וללא נשימה

: בעת מת� מענה לאחד המקרי� כמתואר  רופא במוקד הרפואי התייעצות ע�חובת  .5

 �על איש הצוות הבכיר בזירת האירוע ליצור קשר ע� הרופא חלה חובה  2,4בסעיפי

שלא להתחיל להחלטתו  אשרורולקבל  –במוקד הרפואי, לתאר את הממצאי� בזירה 

 בביצוע פעולות החייאה.

 פעולות ביצוע לתעד% יש ח,בשט נפגעי� מספר וישנ� במידה:  אירוע רב נפגעי� .6

דו�  ע� בנפגע החייאה על פני ביצוע פעולות – ע� סימני חיי� בנפגעי� חיי� מצילות

 .טראומהמ לב ונשימה כתוצאה
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ו/או במקרי� בה� הוחל בביצוע פעולות החייאה ע"י ב  בכל מקרה של ספק,  .7

בביצוע פעולות החייאה  /להמשי�יש להתחיל (משפחה/עובר אורח/צוות רפואי אחר 

  המקובלי� במד"א.בהתא� לפרוטוקולי� 

אי  להפסיק פעולות החייאה ללא הוראה מפורשת מאיש  (הפסקת פעולות החייאה  .8

 בזירת האירוע/רופא במוקד הרפואי/כונ  אג� רפואה. ALSצוות 

  

  

  ,בברכה

  

  

  מגן ד"ר רפי סטרוגו        תמ"ג רמי מילר    

  מנהל אגף רפואה      פאראמדיק ראשי וס' מנהל אגר"פ  

            

  

  העתקי� :

  מנכ"ל

  מטה מורחב

  מטה אג% רפואה
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  מי מוותתקישיו  איברי� וכ –נספח 

  

  (צפידת מוות) קישיו  איברי�

  

התקשחות שרירי� המופיעה לאחר המוות, כתוצאה ממחסור באנרגיה  •

  בתאי השריר.

ללא הפעלת כוח רב. •  (�  לא נית� להפעיל את השריר (למתוח או לכוו

לשיאה כעבור התופעה מתחילה להופיע מס' שעות לאחר המוות, ומגיעה  •

  שעות. 7,8

• .�  מופיעה בתחילה בשרירי הלסת, ובהמש( בהדרגה ג� בידיי� וברגליי

 הופעתה מואצת בתנאי סביבה חמה ולאחר פעילות גופנית מאומצת. •

  

 

  

  

  

  

  

  

  כתמי מוות

  

בהתא� להשפעת כוח  –הצטברות של ד� באזורי� הנמוכי� של הגו%  •

  הכבידה ומנח הגופה.

ולא כחול גוו�"כתמי�" מפושטי� ב • . מחווירי� בלח� מקומי (אצבע) 

 נשארת "טביעת אצבע" לבנה). –עת הרפיית הלח� (קרי משתני� ב
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